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چکیده :طی سالیان اخیر ،بحث ريسك و مديريت آن در ادبیات مالی و بانكی همواره مورد
توجه قرار گرفته است .ريسك در هر حیطهاي قابلیت مطرح شدن را دارد ،كه يكی از مهمترين
آنها ،بانكها هستند .در اين میان نظام بانكداري و مالیه اسالمی با عنايت به ويژگیهاي خاص
خود با ريسكهايی روبهرو است كه شناسايی و مديريت انواع آن بسیار مهم است بهطوريكه
میتواند منجر به طراحی روشها ،استانداردها ،آموزشها و سیستمهايی براي كنترل ،كاهش و
پیشگیري از رخدادهاي نامطلوبی كه اثر تخريبی بر حیات بانكهاي اسالمی دارد ،بشود .در اين
زمینه ،شناخت مبانی مديريت ريسك در بانكداري سنتی و شناخت كافی از فرهنگ غنی و
رفتارهاي اسالمی در زمینه معامالت و قراردادهاي اسالمی از اهمیت قابل توجهی برخوردار
میباشد .لذا در اين مقاله سعی شده است پس از مروري بر مطالعات انجام شده ،انواع ريسكها
و مديريت آن در مفهوم كلی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و سپس مهمترين ريسكهاي
مربوط به عقود مختلف اسالمی معرفی و انواع روشهاي مديريت ريسك در نظام بانكداري
اسالمی معرفی و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

واژگان کلیدی :ریسک ،مدیریت ریسک ،بانکداری اسالمی ،عقود اسالمی.
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مقدمه
ريسك يا خطر بهصورت احتمال محقق نشدن پیشبینیهاي آينده تعريف ميیشيود .بيه عبيارت
ديگر ريسك به معنی امكان وقوع يك خسارت و زيان اعم از مالی يا غیرميالی در نتیجيه انجيام
يك فعالیت است (گاالي و مارک .)9000 ،در واقع ،ريسك در لغت به معنيی امكيان ييا احتميال
بروز خطر يا روبه رو شدن با خطر ،صدمه ديدن ،خسارت ديدن وكاهش درآمد میباشد .از اين رو،
هر عاملی كه موجب محقق نشدن پیشبینیهاي آينده گردد تحت عنوان عامل ريسيك در نظير
گرفته میشود .از سويی ديگر ريسك زيان بالقوهاي است كه يا مسيتقیما از زييانهياي درآميد و
سرمايه حاصل میشود و يا بهصورت غیرمستقیم از محدوديتهايی بهوجود میآييد كيه توانيايی
بانك را براي دستیابی به اهداف تجاري و مالی خود كاهش میدهد .اين محدوديتها ،با كياهش
توانايی بانك در اداره امور تجاري يا عدم دستیابی بيه منيافع حاصيل از موقعیيتهياي مختليف،
ريسك را به بانك تحمیل مینمايد.
ريسك در هر حیطه اي قابلیت مطرح شدن دارد كه يكی از مهمترين آنها  ،بانكهيا هسيتند.
زيرا بانكها از يك سو سپردههاي مردم را جمعآوري كرده و از سيوي ديگير بيا اسيتفاده از ايين
منابع اقدام به انجام عملیات بانكی مینمايند .لذا با توجه به تغییرات مداوم در عواميل محیطيی و
سیستمهاي اقتصادي هر روز ريسكهاي متفاوتی بر ساختار مالی بانيكهيا تييثیر ميیگيذارد .از
اين رو ،ماهیت ريسك در نظام بانكداري به دلیل عواملی از جمله تعيداد و تنيوع عملیيات بيانكی،
ماهیت متفاوت اين عملیات ،وضعیت سرمايه بانك و محدوديت میزان آن ،حفظ منافع سهامداران
بانك و سپرده گذاران ،وضيعیت منيابع سيپرده گيذاران و فراوانيی آن و نبيود تخصيف كيافی در
زمینه هاي مديريت منابع و ثبت عملیات زياد مالی كامال متفياوت از ريسيك در ديگير واحيدهاي
اقتصادي است و تمام اين موارد ضرورتا ايجاب میكند كه مديريت ريسك در بانكها حساستر،
پیچیدهتر و مشكلتر از مديريت ريسك در واحدهاي ديگر اقتصادي باشد .مضافا ايينكيه برخيی
ريسكها خاص بانك ها بوده و در مورد ساير بنگاهها موضوعیت ندارند .از سيويی ديگير ويژگيی
اسالمی برخی از عملیات بانكهاي اسالمی مديريت ريسك را در بانكهاي اسالمی با حساسیت
و پیچیدگی بیشتري روبهرو كرده است.
با اين اوصاف ،بروز ريسك در هر دو نظام بانكداري متعيارف و اسيالمی منجير بيه كياهش
قدرت سودآوري بانك میگردد كه در سه شكل سودآوري كمتر از هدف پیشبینی شيده ،از بيین
رفتن تمام سود پیشبینی شده و نهايتا زيان نشان داده میشود .در اينمیان زييان ،مخيربتيرين
اشكال ريسك است كه می تواند موجب از بین رفتن بخشی ييا تميام سيرمايه بانيك و ييا حتيی
بخشی از سپردهها و در شكل حاد تمام سپردههاي بانكی شده و موجوديت بانك را با خطر مواجه
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كند .از اينرو شناسايی انواع ريسك ها در مرحله اول و سپس ميديريت آن بيه روشيی نظياممنيد
میتواند ابزاري براي ممانعت از بروز اين رخدادهاي نامطلوب باشد.
پیشینه تحقیق

از تحقیقات انجام شده در اين زمینه میتوان به مطالعه مهدوي نجيمآبيادي ( ،)1769بيا عنيوان
تفاوتهاي اساسی توزيع ريسك در دو نظام بانكداري اسالمی و سنتی اشياره نميود .وي اهيار
نوع ريسك مالی ،عملیاتی ،بازار و برون سازمانی را در بانكداري اسالمی و سنتی بررسی نميوده
و به اين نتیجه میرسد كه مديريت ريسك در بانكداري اسالمی با توجه به ويژگیهاي خياص
آن بسیار مشكلتر از بانكداري سنتی است .وي براي كاهش اين ريسكها شراكت ريسيك بيا
گیرنده وام به وسیله گرفتن وثیقه توسط بانك و همچنین اجراي نظام وكالتی به وسیله بانك را
مورد بررسی قرار داده است.
ساندراراجان و اِريكو ( ،)1761در مطالعهاي به پیچیدهگیهاي تيمین مالی از طريق روشهاي
مشاركتی و ريسكهاي ناشی از آن میپردازد .آنها با اشاره بر كمبيود ابزارهياي ميالی ميديريت
ريسك در بانكداري اسالمی ،بر تقويت ااراوب مقرراتی جهت قیمتگذاري و كنتيرل ريسيك
براساس اركان اصلی نظام مطلوب بانكداري و همچنین حركت بانيكهياي اسيالمی در جهيت
بهبود شاخفهاي نظام مطلوب و پديدآوردن ابزارهاي مالی مناسب تيكید دارند.
كدخدايی ( ،)1732در مقاله خود انواع ريسكهايی كه بانك ها با آنها روبرو هسيتند را بيه دو
نوع سیستماتیك و غیرسیستماتیك تقسیم كردهاست .وي معتقد است ريسك سیسيتماتیك از
راه عاملهاي بازاري و ريسك غیرسیستماتیك از راه عامل هاي غیربازاري به وجود میآيد و با
توجه به اينكه عاملهاي بازاري خارج از كنترل هستند ،بنابراين ،مديريت ريسك قابيل كياربرد
براي ريسكهاي غیرسیستماتیك را دارد .به عقیده وي نظام تيمین ميالی حياكم بير بانكيداري
اسالمی از ويژگیهاي سرمايهداري برخوردار است و بنابراين بانكداري اسالمی با ريسك هيايی
همچون ريسك عدم بازپرداخت ،اخالقی ،نقدينگی ،نوسانهاي متغیرهاي اقتصيادي و مقيررات
روبه رو است.
عقیلی كرمانی ( ،)1761در مقاله خود به معرفی اهار نوع ريسك بازار ،اعتباري ،نقيدينگی و
عملیاتی اشاره میكند و براساس اين تقسیم بندي ،با توجه به ثبت دارايیها در بانكداري بيدون
ربا تحت عنوان سرمايهگذاري ،به اين نتیجه میرسد كه بین بانكداري سنتی و بانكداري بيدون
ربا فقط ريسك اعتباري متفاوت است؛ بنابراين ،از نظر مديريت ريسك در بانكداري بيدون ربيا
فقط براي اين نوع ريسك بايد در پی راهكارهايی بود .وي براي اين هدف دو پیشنهاد ارائه می
كند :نخست حركت به سمت بانكداري سنتی و اعطاي تسهیالت به صورت استقراض و ديگري
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عمل كردن به صورت شركتهاي سرمايهگذاري كه به دلیل نبودن امكان پديدآوردن پرتفيوي
كارا ،سوق دادن فعالیت بانكها به طرف بانكداري سنتی را برمیگزيند.
در پژوهش اكبريان و ديانتی ( )1761نشان داده شده كه مديريت ريسك در بانكداري بدون
ربا در مقايسه با بانكداري ربوي اهمیت دو اندانی دارد .آنها با بررسی ابزارهاي مهندسی ميالی
براي مديريت ريسك در نظام سرمايهداري به ارايه انيد ابيزار مهندسيی ميالی در نظيام ميالی
اسالمی به صورت سرمايهگذاري مستقیم ،مشاركت ،فروش اقساطی ،اجاره بيه شيرط تملیيك،
قولنامه ،بیع الوفا و قولنامه و سرانجام كاربردهاي اين ابزارها در مديريت ريسك میپردازند.
موسويان و بیوكی ( )1766نیز در مقاله ميديريت ريسيك اعتبياري در بانكيداري اسيالمی از
طريق سوآپ نكول اعتباري به واكاوي موضوع ريسك اعتباري در بانكيداري اسيالمی و وجيود
ريسك اعتباري به علت استفاده از روشهاي خاص تخصیف منابع میپردازد .آنها با مروري بر
روشهاي متداول و مورد استفاده بانكهاي اسالمی جهت مديريت ريسك اعتبياري بيه عيدم
كفايت و كارايی روشهاي متداول در مديريت و انتقال كامل ريسك اعتبياري اشياره نميوده و
ضمن معرفی سوآپ نكول اعتباري در جايگاه ابزاري رايج در انتقال ريسك اعتباري به بررسيی
فقهی امكان استفاده از آن در بانكداري بدون ربا میپردازد.
محمد عبیداهلل ( ،)9009در مقالهاي با عنوان مديريت ريسك اسالمی :بيه سيوي كيارايی و
اخالقیات بیشتر ،تعريف كارايی و بررسی استفاده از قرارداد اختیار معامله براي كاهش و مديريت
ريسك در ااراوب قانونهاي اسالمی پرداخته و ثابت میكند قرارداد اختیار معامله در ااراوب
اسالمی كاراتر از اختیار معامله در نظام ربوي است .وي همچنین با استفاده از خیار شرط و بیيع
الوفا اندين روش براي كاهش و مديريت ريسك ارايه می كنيد و بيا مقايسيه ايين روشهيا و
روشهاي مرسوم در نظام ربوي به اين نتیجه میرسد كه با كاربرد اين روشهيا مسيلله بيازي
بامجموع صفر به حداقل میرسد.
خان و احمد ( ،)9001در مطالعهاي با عنوان مديريت ريسك :تحلیل بررسيی موضيوعات در
صنعت مالیه اسالمی ،كه براي بانك توسعه اسالمی انجام دادند ،به صورت تجربی بيه تحلیيل
مديريت ريسك در مؤسسههاي مالی و بانكی اسالمی پرداختهاند آنها با كمیكردن انواع ريسك
در بانكداري اسالمی به اين نتیجه رسیدند كه ريسيك اعتبياري كمتيرين ريسيك را در میيان
ريسك هاي ديگر در نظام مالی و بانكی اسالمی دارد .آنان علت اين مسلله را اين موضوع ميی
دانند كه اكثر روشهاي تيمین مالی اسالمی به پشتوانه دارايی است و اين دارايی میتوانيد بيه
عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد .عالوه بر اين آنها نشان دادند به مقدار ريسكهاي عقدهاي
مالی اسالمی به ترتیب عقدهاي مضاربه ،سلم ،استصناع و مشاركت نسبت به عقدهاي مرابحه و
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اجاره ريسك بیشتري دارند و سرانجام با استفاده از روش رتبهبندي داخلی ،میزان مطلوب ذخیره
سرمايه مورد نیاز براي مقابله با ريسك عقدهاي اسالمی را تعیین كردند.
فرایند مدیریت ریسک در نظام بانكداری متعارف

ريسك در بانكها ممكن است در اثر تغییيرات شياخفهياي اقتصيادي و ميالی ماننيد سيط
قیمتها ،نرخ ارز و  ...باشد يا به جهت وجود عدم اطمینيان در ميورد مسيائل غیراقتصيادي و
غیرمالی همانند پرسنل ،قوانین و  ...پديد آيد؛ بنابراين میتوان ريسكهاي موجود در بانكداري
را به دو دسته تقسیم كرد كه حوزه فعالیت مديريت ريسك ،بیشتر ريسك نيوع اول را پوشيش
دهد؛ ارا كه تا حدودي قابل پیشگیري و محاسبه است .از سوي ديگر ،برخی از صاحب نظيران
دو دسته كلی پیشین را به صورت جزئی تير بيه اهيار دسيته ذييل تقسيیم ميیكننيد( .عقیليی
كرمانی1761،؛ خان و احمد)9001،
. 1ريسك بازار كه شامل تغییرات نرخ بهره ،تغییرات نرخ ارز ،تغییرات قیميت سيهام و
كاال است؛
. 9ريسك اعتباري كه ريسك هاي انجام معامالت براساس ترتیب ميورد نیياز آن هيا،
اطالعات جمع آوري شده ،اجراي صحی قراردادها و آيین نامه ها و ريسك پرسنل را در بر
می گیرد؛
. 7ريسك نقدينگی كه شامل عدم اطمینان در مورد ترتیب تيمین تسهیالت و پرداخيت
به موقع ديون بانك است؛
. 4ريسك عملیاتی كيه در برگیرنيده ريسيك موجيود در اعطياي تسيهیالت ،خرييد و
فروشها و معامالت و همچنین زيان ناشی از بی اعتبار شدن بانك به دلیل سيو ميديريت
است.
با توجه به ريسك هاي موجود ،مهمترين نكاتی كه امروزه بانكها بيا آن مواجيهانيد میيزان
سرمايه الزم و مديريت ريسك است .مديريت ريسك يكی از مهمترين اركان سیستمهاي مالی و
بانكی میباشد و در برگیرنده آن قسمت از فعالیتهاي بانك است كه مجموعه ريسكها را تحت
تيثیر قرار میدهد .تعیین ،اندازهگیري ،مشاهده و كنتيرل ريسيكهيا فراينيد ميديريت ريسيك را
تشكیل می دهنيد و هيدف اصيلی ميديريت ريسيك در هير سيازمان ،ارائيه بهتيرين عملكيرد و
بهینهسازي استفاده از سرمايه و به حداكثر رساندن ارزش دارايیهاي سهامداران میباشيد كيه بيا
استفاده از تدابیر مناسب و راهكارهاي بهموقع ،ريسيكهياي اساسيی از جمليه ريسيك اعتبياري،
ريسك بازار و ريسك عملیاتی را پوشيش ميیدهنيد .از ايينرو هيدف ميديريت ريسيك ،حيذف
ريسك ها از فعالیت بانك نیست بلكه ايجاد تعادل بهینه میان ريسيك و بيازدهی اسيت .معرفيی
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انواع مختلف ريسك در نظام بيانكی و روشهياي ميديريت آن در جيدول  1ارائيه شيده اسيت.
(محرابی)1762 ،
جدول  :1انواع مختلف ریسک در نظام بانکی و روشهای مدیریت آن
انواع
ریسک

ريسك
اعتباري

ريسك
بازار

ريسك
عملیاتی

روشهای مدیریت
ريسك اعتباري در مورد اعطاي تسهیالت و خريد و فروشها بوده به طوريكه احتميال عيدم برگشيت اصيل و
فرع تسهیالت اعطا شده و نیز احتمال زيان ناشی از مبادالت از لحاظ نوع كیفیت كاال ،موارد مبادله ،اطمینيان و
اعتبار طرفین مبادله میباشد .اين ريسك زمانی ظهور میكند كه وامگیرنده يا همتاي بانك قادر به ايفاي تعهيد
خود نباشد .تاثیر اين ريسك با هزينه جايگزينی وجه نقد ناشی از نكول طرف قرارداد سينجیده ميی شيود .ايين
ريسك به حالتهاي زير خود را نشان میدهد :الف -احتمال كاهش توان باز پرداخيت اصيل و فيرع تسيهیالت
دريافتی ب ي احتمال عدم باز پرداخت اصل و فرع تسهیالت دريافتی ج  -احتمال معوق شدن بازپرداخيت اصيل
و فرع تسهیالت دريافتی( .سلیمانی)1766 ،
براي اندازه گیري ريسك اعتباري بايد موارد ذيل را در نظر گرفت :الف -میزان تعهد اعتباري :بیانگر ايين اسيت
كه در زمان نكول ،اه مقدار از تعهدات تحت تاثیر نكول قرار میگیرند .ب -درصد احتمال نكول :درصد احتمال
اينكه طرف قرارداد در مدت تعیین شده در قرارداد به تمام يا بخشی از تعهداتش خواسيته و ييا ناخواسيته عميل
نكند .ج -بازيافت اعتباردرصورت نكول :بیانگر اين است كه در صورت نكول تعهيدات ،ايه سيهمی از تعهيدات
ممكن است از راههاي مختلف مثل استفاده از وثیقه بازيافت شوند.
ساختار مناسب وامدهی و احتیاطهاي الزم بيراي حفاظيت از منيافع وامدهنيدگان ،طراحيی نظيام تعیيین درجيه
اعتباري براي دريافت كنندگان تسهیالت ،تعیین سقف تسهیالت قابل اعطا و وثیقههاي الزم با توجيه بيه رتبيه
اعتباري تعیین شده ،ايجاد تنوع درطیف تسهیالت اعطا شده بيا درجيات اعتبياري مختليف در سيطوح مختليف،
تعیین هزينه يا جرائم متعدد در صورت معوق شدن باز پرداخت اصل و فيرع تسيهیالت ،اسيتفاده از اوراق ميالی
مشتقه اعتباري با قرارداد تسهیالت ،بازنگري دورهاي به دارايیهاي بانك ،مديريت بهموقع و آمياده بيراي تغییير
در تركیب تسهیالت به علت اتفاقاتی كه در بازار رخ میدهد باعث كاهش و كنترل ريسك اعتبياري ميیشيود.
(آرانی)1760 ،
ريسك بازار شامل تغییرات نرخ بهره ،نرخ ارز ،قیمت سهام و يا كاال میباشد .بانكها به طرق مختلف با ريسك
بازار مواجه می شوند .اين ريسك ممكن است در پرتفوي اوراق بهادار (مانند اوراق قرضه يا اوراق بهيادار مبتنيی
بر دارايی ها) و يا در ابزارهاي مختلف (مانند نرخ بهره ابزار مشتقه و نيرخ ارز قيرارداد سيلف) كيه بيراي اهيداف
معامالتی يا سرمايهگذاري بهكار می روند ،وجود داشته باشد .بخش مديريت ريسيك بيازار در بانيكهيا ،وظیفيه
ارزيابی ،آزمايش و تييید ريسك هاي اعالم شده بازار شامل ريسك نرخ بهره ،ريسك نرخ ارز ،ريسك تعديالت و
ريسك جاري را بر عهده دارند .از اين رو جهت مقابله با تغییرات نرخ ارز ،نرخ بهره و تغییرات قیمت سهام و كاال
به ترتیب از ابزار مشتقه نرخ ارز ،بهره و ابزار مشتقه مانند شاخف سهام ،معامالت آتی و سيلف بير روي قیميت
كاال استفاده میشود.
مديريت ريسك عملیاتی عبارت است از پوشش زيانهاي ناشی از قصور و عدم كارايی پرسنل (نیروي انسيانی)،
شكست تدابیر امنیتی ،كنترلها و تكنولوژي ،زييان هياي ناشيی از عيدم آگياهی و ييا عيدم صيحت اطالعيات،
ارتباطات ،ريسك اجرايی قراردادها و آئیننامهها و ريسك اعتماد و اعتبار.
مديريت اين ريسك بسیار پیچیده است و از جمله وظايف اين بخش تمركز كنترل در عملیات متقابل ميیباشيد.
اين كنترل به اين منظور میباشد كه هيی خدشيهاي بير اطالعيات وارد نشيود و از سيويی ديگير از دسترسيی
اشخاص سو استفادهكننده ممانعت نمايد .با توجه به پیچیده بودن ريسك عملیاتی ،كمی كردن اين ريسك كيار
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ريسك
نقدينگی

دشواري است اما بانكها ميی تواننيد بيرآوردي از ريسيك عملیياتی را بيا توجيه بيه گيزارشهياي حسابرسيی،
گزارشهاي مديران ،برنامه كسبوكار و غیره داشته باشيند .در ايين میيان بيهكيارگیري اسيتانداردهاي ارزييابی
ريسك در حسابرسی يكی از عواملی است كه میتواند در كاهش ريسك عملیياتی ميؤثر باشيد( .احميد و خيان،
)9001
ريسك نقدينگی عبارت است از عدم آمادگی بانكها براي تيمین تسهیالت اعطايی يا پرداخيت بيهموقيع دييون
بانكها (سپردهها) .اين ريسك با ساير ريسكهاي مالی مختلط است و به همین دلیل سنجش و كنتيرل آن بيا
دشواري روبهرو است .علل پیدايش ريسك نقدينگی عبارت است از1 :ي خروج سپردههيا در سررسيید (بيه جياي
تمديد) و يا پیش از سررسید و يا حتی رشد منفی سپرده ها 9ي قابلیت تبديل داريیهاي غیرنقد به نقد :با توجيه
به عدم بازدهی وجوه نقد ،بانكها اقدام به نگهداري دارايیهاي خود در قاليب تسيهیالت پرداختيی و ييا ديگير
دارايیهاي با بازده میكنند .قابلیت تبديل اين گروه از دارايیها به وجه نقد ييك عاميل مهيم در رونيد كياهش
ريسك نقدينگی بانك خواهد بود7 ،ي حجم سرمايهگذاريها :اين مورد هم در صورت افزايش زياد و عدم قابلیت
نقدشوندگی سريع باعث افزايش ريسك نقدينگی میشود و 4ي شكاف زمانی دارايیها و بيدهیهيا :ميیتيوان از
نسبت متوسط سررسید تسهیالت به سررسید سپردهها به عنوان معیاري براي سنجش شكاف زمانی دارايیهيا و
بدهیها استفاده كرد( .درگريگوريان)1767،
به طور كلی ،يكی از مهمترين اصول مديريت ريسك نقدينگی برآورد نیازهاي نقد بانيك در آينيده اسيت .ايين
برآوردها میتواند بر مبناي سه روش زير انجام گیرد:
1ي برآورد بر مبناي منابع و مصارف وجوه نقد
9ي برآورد بر مبناي ساختار دارايیها و بدهیها و سرعت تبديل آنها به وجوه نقد
7ي برآورد بر مبناي شاخفهاي نقدينگی

در میان ريسكهاي موجود ،ريسك بازار بیش از ديگر انواع ريسك براي ميديريت ريسيك
مورد توجه قرار گرفته و براي كنترل آن در بانكداري ربيوي و سيامانه اقتصيادي سيرمايهداري
ابزارهاي مهندسی مالی نوي ابداع شده است كه در ادامه پس از معرفی انواع ابزارهاي مهندسی
مالی به بررسی امكان استفاده از ابزارهاي نو در بانكداري بدون ربا پرداخته میشود( .اكبرييان و
ديانتی)1761 ،
ابزارهای مهندسی مالی

ابزارهاي مهندسی مالی كه براي مديريت ريسك در نظام سرمايه داري طراحی شدهاند ،به طور
كلی به اهار دسته ذيل تقسیم میشوند.
 .1ابزارهاي مالكیت :ابزارهاي مالكیت نماينده مالكیت بخشی از يك سازمان و مربوط به
حقوق صاحبان سهام است .متداولترين نوع اين ابزارها سهام عادي شركتها است .در
ضمن تمام قراردادها نیز در اين دسته قرار میگیرند.
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 .9ابزارهاي بدهی :نشان دهنده وامی است كه صاحبان سازمان از اشخاص حقیقی يا
حقوقی میگیرند؛ همانند وامهاي عادي و اوراق قرضه كه خود شامل اوراق بهادار با درآمد
ثابت (اوراق قرضه) و اوراق بهادار با درآمد متغیر (اوراق مشاركت) میشود.
 .7ابزارهاي مشتقه :اين ابزارها بیشتر براي از بین بردن ريسك بازار طراحی شدهاند و
ارزششان با استفاده از ارزش ديگر اوراق بهادار در بازار ،مشتق میشوند .ابزارها شامل
قراردادهاي آتی ،پیمان آتی -در هر دو ،تحويل كاال و پرداخت قیمت آن در آينده انجام
میگیرد و يگانه تفاوت آنها در اين است كه پیمان آتی از راه نهادهاي واسطه انجام می
گیرد؛ در حالی كه براي قرارداد آتی طرفین مستقیم با يكديگر در ارتباط هستند ،قرارداد
اختیار خريد و يا فروش درمعامله و قرارداد تاخت 1میباشد .ابزارهاي تركیبی :تركیبی از
موارد پیش گفته هستند كه می توان به اوراق قرضه قابل تبديل به سهام 9و اختیار خريد
سهام 7به صورت مثالهايی از اين نوع ابزارها اشاره كرد( .راعی و سعیدي)1767،
با توجه به ابزارهاي معرفیشده ،با وارد شدن قوانین اسالمی در عملكرد بانكها و بازارهاي
مالی ،ابزارهاي مهندسی مالی نو نیز بايد با اين ااراوب هماهنگ شود .بنابراين ،در بانكداري
بدون ربا كه در ايران اجرا میشود ،براي كاهش و مديريت ريسك بايد ابزارهاي مهندسی مالی
را در قالب عقدهاي اسالمی تعريف و اجرا كرد كه در جدول  9به طور خالصه به كاربردهاي آن
اشاره شده است.

جدول  :2تقسیمبندی عقدهای اسالمی براساس قابلیت استفاده آنها در جایگاه ابزارهای مهندسی مالی
ابزارهای
مهندسی

نوع عقدهای اسالمی

کاربرد در مدیریت ریسک

مالی
سرمايهگذاري مستقیم

ابزارهاي
مالكیت

مشاركت

ابزارهاي

فروش اقساطی

با سرمايهگذاري مستقیم ،ريسك اطالعات نامتقارن بین مجري و سرمايهگذار
كاهش میيابد.
مشاركت بانك ،ريسك عدم اجراي صحی طرح و به بازدهرساندن آن
با عقد
را با مجري يا مجريان تقسیم میكند.
بانك میتواند براي تضمین انجام معامله وثیقهاي از شخف دريافت كند.

 .1در اين قرارداد مجموعهاي از جريانهاي نقدي با نرخ ثابت و مجموعهاي از جريانهاي نقدي با نرخ شناور با يكديگر
تاخت زده میشوند.

2. Convertible Bond
3. Warrant
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بدهی

ابزارهاي
مشتقه

ابزارهاي
تركیبی

اجاره به شرط تملیك

بانك قسمتی از مالكیت كاالي مورد معامله را به صورت وثیقه در اختیار دارد.

قولنامه

با دريافت بیعانه به وسیله فروشنده ،در صورتیكه خريدار از معامله منصرف
شود ،بیعانه به صورت خسارت به وسیبه فروشنده تصاحب میشود.

بیع بالوفا

فروشنده در صورت عدم تمايل به انجام معامله میتواند مبلغ دريافتی را به
خريدار بازپس دهد و معامله را فسخ كند (خیار شرط).

قولنامه خريد سهام

فروشنده در صورت انصراف خريدار از خريد سهم با قیمت تعیینشده در موعد
مقرر میتواند مبلغ بیعانه را به صورت خسارت مالك شود

مدیریت ریسک در نظام بانكداری اسالمی
ويژگیهاي بانكهاي اسالمی و الگوهاي واسطه گري مالی مورد استفاده آنها باعث گرديده است
كه تيمین منابع مالی براي فعالیتهاي اقتصادي توسط بانيكهياي اسيالمی و متعيارف و شيیوه
تجهیز منابع نیز با دو روش كامال متفياوت صيورت گیيرد .تفياوت اصيلی بانكيداري اسيالمی از
بانكداري متعارف در بهكارگیري قراردادهاي اسالمی و مبتنی بر مشاركت در سود و زييان اسيت.
اين تفاوتها موجب میشود میزان ريسك فعالیتهاي بانكی در دو نظام بهصورتی متفاوت بيین
سپرده گذاران بانك و سرمايه گذاران توزيع شود .به عبارت ديگير ميديريت ريسيك در بانكيداري
اسالمی بهدلیل غیرربوي بودن و مفاهیم خاص آن عالوه بر موارد مطروحه در ميديريت ريسيك
نیازمند اعمال دقت در مفاهیم بانكداري اسالمی نیز میباشد.
با توجه به متفاوت بودن ماهیت بانكداري اسالمی و سازوكار متناظر با آن بهنظر میرسد
تجديد نظر در بیانیه كمیته بال درباره نسبت كفايت سرمايه بانكداري اسالمی ضيروري اسيت .در
اهاراوب جديد كمیته بال (بازل  )9در محاسبه جديد كفاييت سيرمايه ،ريسيك اعتبياري را بير
اساس ارزيابی طرفین معامله و ريسك بازار را بر اساس میزان نقد شدن دارايیهاي مالی ميدنظر
قرار میدهد ،در حالیكه در بانكداري اسالمی كلیه معامالت بر اساس پشتوانه داراييیهيا اسيتوار
است.
در مديريت ريسك و بررسی عوامل بروز آن در مالیه اسالمی ،مهمترين اصل تقسیم سيود و
زيان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا يا همان بهره پول است .عالوه بر اين سپردهگذاران
در بانييكهيياي اسييالمی ،هماننييد سييهامداران بييورس در ريسييك و سييود دريييافتی حاصييل از
سرمايهگذاريها شريك می باشند .اگراه ريسك سرمايه بانيك هياي اسيالمی بيه عليت انتقيال
ريسك و سوخت شدن تسهیالت اعطا شده به سپردهگذاران به نسيبت كياهش ميیيابيد اميا در
عوض در مورد تسهیالت مشاركتی كه در آن بانكها در سود و زيان تسهیالت شريكاند ريسك
بانكها میتواند افزايش يابد.
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به طور خالصه عمومی ترين مفاهیم مورد استفاده بانكداري اسالمی شيامل مضياربه (تقسيیم
سود) ،وديعه (به امانت گذاردن) ،مشاركت (سرمايهگذاري مشترک) ،مرابحيه (قيرارداد مبتنيی بير
قیمت تمام شده) و اجاره بيه شيرط تملیيك (لیزينيگ) اسيت .از جمليه ريسيكهياي خياص در
بانكهاي اسالمی میتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
بانكهاي اسالمی جهت پرداخت نرخ بازده مناسب به دارندگان حسابهياي سيرمايهگيذاري
تحت فشار هستند زيرا اين نرخ بايد بهگونه اي باشد كه انگیزه كافی براي سيپردهگيذاران جهيت
نگهداري سپردههايشان در بانكها ايجاد نمايد .حال اگر اين نرخ باالتر از نرخ قابل پرداخيت بيه
قراردادهاي سرمايه گذاري باشد ،بانك ممكن است از برخيی از منيافع خيود جهيت حفيظ منيافع
سهامداران اشم پوشی نمايد .لذا كوتاهی و مسامحه در اين امر و عدم ميديريت صيحی ممكين
است به خروج سپردهها از بانك منتهی شود كه بهدنبال خود موقعیت تجاري و رقابتی بانك را با
خطر روبهرو خواهد كرد .اين مسيله باعث ريسك كاهش سپرده 1در بانكهيا ميیشيود .از سيوي
ديگر به دلیل اينكه در عقود مشاركتی ،بانك اسالمی در سود تحقق يافته شريك میشود ،پيس
براي افزايش سود حالل سعی می كنيد تيامین ميالی پيروژه هياي داراي بيازدهی بياالتر را بير
پروژههاي داراي بازدهی پايین ترجی دهد .در نتیجه هر گاه نرخ هاي بازدهی انتظاري طرحها بر
اساس اصول درست برآورد گرديده و با درنظر گيرفتن ريسيك هميراه شيود كياراتر بيوده و بيه
تخصیف بهینه منابع مالی براي سرمايهگذاري در جامعه نزديكتر می شود( .محرابی)1762 ،
در عین حال قراردادهاي مضاربه و مرابحه با ريسك عدم تقارن اطالعات 9مواجه ميیباشيند.
قرارداد مرابحه در مقايسه با مضاربه از درجه ريسكپذيري كمتري برخوردار است زيرا در قيرارداد
مرابحه ،نرخ مورد نظر (مارک -آپ )7از قبل بین مشتري و بانك برقرار شده اسيت .اميا قيرارداد
مرابحه نیز با ريسك (بازرگانی) روبه رو است ،زيرا بانكی كه كاالها را به نفيع مشيتري خرييداري
میكند ممكن است به دلیل تغییر شرايط مالی مشتري در پايان مدت قرارداد ،با كاالهاي غیرقابل
فروش مواجه گردد .در اين حالت بخشی از ميارک -آپ باييد توسيط بانيك جبيران گيردد .ليذا
صاحبنظران اسالمی معتقدند كه در قراردادهاي بازرگانی ،بانك مجاز است تا بيراي جليوگیري از
ريسك ،مارک -آپ را افزايش دهد .در واقع به دلیل ممنوعیت فقهی اسيتفاده از ابزارهياي ميالی
مبتنی بر نرخ بهره ،ريسك نرخ بهره تنها بطور مستقیم بر بانكهاي اسالمی تييثیر ميیگيذارد و
اين تيثیر از طريق افيزايش نسيبت سيود (ميارک -آپ) و در نتیجيه افيزايش قیميت فيروش در
 .1با حضور و ايجاد بانك هاي خصوصی در ايران اين مسيله مشهود است .بهطوريكه به علت كاهش كارايی در بانكهاي
دولتی ،سپردهگذاران ،وجوه و سپردههاي خود را به بانكهاي خصوصی كه توانايی بهتري در مديريت وجوه دارند ،انتقال
میدهند.

2. Information Asymmetric Risk.
3. mark-up
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معامالت فروش اقساطی و معامالت اجاره اي است و از طرفيی بانيك اسيالمی باييد هير اضيافه
درآمدي را كه بدست میآورد با صاحبان سپردههاي سرمايهگذاري تقسیم نمايد ولی نمیتوانيد در
عین حال دريافتنیهاي خود را كه در بخش دارايیها قيرار دارد افيزايش قیميت دهيد .ايين عيدم
تطابق قیمتگذاري باعث می شود كه درآمد خالف حاصل از مرابحه 1در معرض ريسيك قیميت
ناشی از تغییر در نسبت سود قرار گیرد.
مشكل جدي در قرارداد مضاربه براي بانك تيمینكننده وجوه زمانی بهوجود میآيد كه هی
ضمانتی براي بازگشت سريع وجوه به بانك وجود ندارد .بهعالوه ريسك عدم دريافت سيود 9نیيز
قابل توجه است كه با نظر به ساختار اقتصادي كشيورها ،بخيش تولیيد در بسيیاري از زمینيه هيا
كماكان از بازده مطلوبی برخوردار نیست و سرمايه گذاري در بخش بازرگانی و خدمات از ريسيك
كمتر و بازدهی بیشتري برخوردار است .مشكل عدم تقارن اطالعات كه در قراردادهياي مضياربه
بانكی در بخش تجهیز منابع وجود دارد و بر اساس آن بانكها بنا بر تشخیف خود سيپردههياي
مردم را بهكار میگیرند ،احتمال بروز مخاطرات اخالقی 7را بسیار باال بيرده و انگیيزه بانيكهيا را
براي قبول ريسك و اداره مؤسسات مالی بدون در نظر گرفتن سرمايه مناسيب ،زييادتر ميیكنيد.
درواقع صاحبان سپردههاي سيرمايهگيذاري در بانيك هياي اسيالمی در مقايسيه بيا سيهامداران
شركتهاي سرمايه گذاري متداول از حقوق يكسانی برخوردار نیستند وليی در عيین حيال هميان
ريسكها را هم تقبل میكنند 4.در اين شرايط ،اعمال مديريت جمعی مشكلتر و احتميال قبيول
ريسك بیشتر ،توسط بانكها و بروز مخاطرات اخالقی در عملیات آنها بیشتر میگردد( .همان)

 .1در استفاده از روش مرابحه ،فروشنده به خریدار اعالم ميکند هزینه خرید یا تولید کاال چقدر است و
حاشیه سودی طبق توافق طرفین به این مبلغ اضافه شده و معموأل بصورت اقساطي معامله صورت
ميگیرد.
2. Risk of Getting no Profits
3. Moral Hazard

 .4اگراه بانكهاي اسالمی از نظر عملیاتی با شركتهاي سرمايهگذاري متداول در نظام اقتصادي متعارف شباهت دارند .زيرا
ارزش اسمی اصل و سود سپردههاي سرمايهگذاري را تضمین نمیكنند و با جمعآوري و يكپاراهكردن وجوه سرمايهگذاران،
خدمات سرمايهگذاري به آنها ارائه میدهند .اما يك تفاوت اساسی در مفهوم اين دو نهاد وجود دارد .شركتهاي سرمايهگذاري
سرمايه خود را به مردم میفروشند درحالیكه بانكهاي اسالمی از مردم قبول سپرده می كنند .در واقع سهامداران يك شركت
سرمايه گذاري ،متناسب با سهم خود ،صاحب و مالك شركت بوده و از حقوق و امتیازاتی از قبیل حق دريافت اطالعات منظم
در مورد گسترش شركت و حق رأي در موارد مهم نظیر تغییر در خطمشی سرمايهگذاري شركت ،برخوردارند .لذا اين
سهامداران در موقعیتی هستند كه میتوانند تصمیمات عاقالنه در مورد سرمايهگذاري اتخاذ كرده ،عملكرد شركت را تحت
نظارت قرارداده و بر تصمیمات راهبردي شركت تيثیر گذارند .درحالیكه سپردهگذاران حسابهاي سرمايهگذاري در بانكهاي
اسالمی فقط مجازند در سود و زيان بانك بر اساس نسبتهاي قید شده در قرارداد ،سهیم شوند .لذا سپردههاي سرمايهگذاري
را نمیتوان هر لحظه كه سرمايه گذار تمايل داشت ،از بانك برداشت نمود (در موارد زيادي و در صورت تمايل صاحبان اين
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يكی از ريسك هاي مترتب بير تسيهیالت مشياركتی ايين اسيت كيه مشياركت در برخيی از
فعالیتها به مسدود شدن نقدينگی میانجامد و لذا گاهی مؤسسات مالی كه سرمايه نقدي خود را
به اينگونه فعالیتها اختصاص میدهند بايد سالها انتظار بكشند تا به سرمايه اولیه و سود ميورد
انتظار دست يابند .به عبارت ديگر مشاركت در پروژههاي بلندمدت می تواند عاملی براي ريسيك
نقدينگی شود.
عقود اسالمی غیرمشاركتی اگراه ريسك كمتري دربرداشته و در مقايسه با عقيود مشياركتی
شباهت بیشتري به تسهیالت مالی سنتی و مرسوم (در كشورهاي غیر اسيالمی) دارنيد ،اميا ايين
عقود نیز واجد ريسك میباشند كه الزم است شناخته شوند .بهطور مشخف عقيد سيلم ييا بیيع
سلف (خريد با تحويل كاال در آينده) ،بانكهاي اسيالمی را در معيرض ريسيك اعتبياري و نیيز
ريسك ناشی از نوسان قیمت كاال قرار میدهد زيرا در اهاراوب اين قراردادها ،بانكها در قبيال
پرداخت نقدي موافقت میكنند تا كاال را در آينده خريداري نمايند و همچنيین كياالي خرييداري
شده را نزد خود نگاه میدارند تا زمانیكه بتوانند مجددا آن را به پيول نقيد تبيديل نماينيد .نظیير
همین ريسك در عقد قرارداد اجاره وجود دارد زيرا برخالف روشهاي لیزينيگ مرسيوم در سياير
كشورها ،در بانكداري اسالمی بانكها نمیتوانند ريسك و پاداش قابيل مالحظيه مالكیيت ميورد
اجاره را به مستيجر انتقال دهند و نااارند در تمام ميدت اجياره ،مالكیيت آن را تقبيل كيرده و در
ترازنامه خود آن را نشان دهند.
به طور كلی با توجه به مطالب فوق ،انواع ريسكها در نظام بانكداري بدون ربا را میتوان به
صورت زير برشمرد:
 -1ریسک اعتباری
اين ريسك به علت عدم اجراي به موقع و كامل تعهدها به وسیله طيرف مقابيل قيرارداد پدييد
میآيد .در نظام بانكداري بدون ربا ،ريسك اعتبياري بيراي عقيدهاي مبادليهاي كيه بيه عليت
نااطمینانی در پرداخت اصل و سود حاصل از دريافت تسهیالت به طور كامل و در موعد مقرر به
وسیله فرد متقاضی پديد میآيد و ريسك اعتباري كه به عليت مسيلله اطالعيات نامتقيارن در
عقدهاي مشاركتی فراهم میآيد .با توجه به ويژگی عقدهاي مشاركت ،بانك در زيان و مخاطره
هاي ناشی از فعالیت هاي اقتصادي با گیرنده تسهیالت سيهیم بيوده و همچنيین تشيخیف و
ارزيابی ويژگی هاي اعتباري گیرنده تسهیالت و فعالیت اقتصادي براي بانيك مشيكل اسيت،لذا
ريسك اعتباري اين عقدها در مقايسه با عقدهاي مبادلهاي فروانتر است.
سپردهها ،بانكها با برداشت زودتر از موعد مخالفت نمیكنند) .بهعالوه صاحبان سپردههاي سرمايهگذاري حق رأي ندارند،
زيرا مالك هی بخشی از سرمايه بانك نیستند و لذا نمیتوانند بر خطمشی بانك در امور سرمايهگذاري تيثیر بگذارند.
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 -2ریسک نقدینگی
با توجه به نهی ربا در قانونهاي اسالمی ،نظام بانكی بدون ربا اجازه استفاده از استقراض وجوه
نقد از راه بهره را ندارد .لذا يكی از عاملهايی كه باعث افيزايش ريسيك نقيدينگی ميیشيود،
ناتوانی بانك در تيمین و كسب وجوه نقد با صرف هزينه قابل قبول از راه استقراض است كه در
نظام بانكی مذكور بايستی از روشهاي ديگري استفاده شود.
 -3ریسک قیمت
اين ريسك به علت نوسان ها و تغییرهاي شديد قیمت دارايیها و موجوديهاي نزد بانك پديد
می آيد كه استفاده از روش سلف در شرايط عدم ثبات قیمت براي نظام بانكی ،ريسيك قیميت را
افزايش میدهد.
1
 -4ریسک عدم تعدیل
عدم تعديل نرخ سود در عقدهاي مبادلهاي مشكلهايی را براي نظام بانكداري بدون ربيا پدييد
آورده و باعث ريسك عدم تعديل میشود( .ابوالحسنی)1763 ،
 -5ریسک عملیاتی
نظام بانكی بدون ربا با توجه به ويژگیهاي خاص آن به طور نسبی با ريسك عملیاتی فراوانيی
روبه رو است .از جمله عوامل مهم افزايش اين ريسك در نظام بانكی بدون ربا عبارتند از:
 .1عدم تخصف كافی و آموزش مناسب كاركنان بانكی ايران در اجراي عقدهاي اسالمی؛
 .9عدم وجود نرم افزارهاي جامع حسابداري مطابق با قراردادهاي مالی اسالمی؛
 .7عدم وجود يك سامانه كنترلی جامع براي نظارت بر قراردادهاي مالی بر مبناي قانونهاي
اسالمی و به طور كلی بر كاركنان و نظام بانكی.
 -6ریسک اعتماد و ریسک کاهش سپرده
عدم توانايی بانكها در تنظیم قراردادهاي گوناگون مالی طبق قانونهاي اسالمی باعيث عيدم
اطمینان سپردهگذاران و مشتريان به نظام بانكی میشود .به عبارت ديگر صوري شيدن عقيدها
باعث كاهش اطمینان مردم به نظام بانكی شده و ايين مسيلله خيود باعيث برداشيت وجيوه و
سپردههابه وسیله سپردهگذارانی كه به قانون و مقررات اسالمی پايبند هستند ،میشيود (احميد و
خان .)9001 ،از سوي ديگر ،ضعف مديريتی بانكها و كاهش كيارايی آنهيا ،منجير بيه افيزايش
 .1عدم تعديل نرخ سود در عقدهاي مبادلهاي مشكلهايی را براي نظام بانكداري بدون ربا پديد آورده و باعث ريسك عدم
تعديل می شود .براي درک بهتر فرض كنید بانك مسكن يك واحد مسكونی به ارزش  60واحد را طبق قرارداد اجاره به شرط
تملیك در اختیار متقاضی قرار میدهد .مدت قرارداد  19ماهه و اجاره هر ماه  1واحد است .اكنون اگر پس از مدتی بر اثر تورم
و افزايش قیمت ،ارزش خانه افزايش يابد ،بانك نمیتواند میزان اجاره هر ماه را بر مبناي نرخ تورم تعديل كرده و افزايش دهد.
بهعبارت ديگر بانك نمیتواند بر اساس نرخ گذاري شناور و بر مبناي تورم عین مستيجره را در اختیار مستيجر قرار دهد ،زيرا بر
اساس قانونهاي اسالمی و نظر فقیهان اجاره بها بايد معین و مشخف باشد.
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خروج سپردههاي سپردهگذاران میگردد .در اداميه جيدول  7بيه تفكیيك ،مهمتيرين ريسيكهاي
مربوط به عقود مختلف (به تفكیك عقود اسالمی مبادلهاي و مشاركتی) جهيت شناسيايی هرايه
بهتر ريسكهايی كه نظام بانكداري اسالمی با آن روبرو است ،نشان داده شده است.
عالوه بر ريسك هاي خاصی كه در جدول ذكر شد ،عوامل و فاكتورهاي عمومی ديگري هيم
وجود دارد كه ريسك عملیاتی بانكهاي اسالمی را نسبت به بانيك هياي سينتی بياالتر بيرده و
سود آوري آنها را در مقايسه كاهش میدهد .از جمليه ايين عواميل عبارتنيد از :كمبيود ابزارهيا و
روشهاي پوششی ريسك ،بازارهاي پولی و بین بانكی و بيازار اوراق بهيادار تكاميل نیافتيه و ييا
فقدان آن (دلیل اين امر بروز مشكالت در طراحی ابزارهاي كوتاه ميدت تييمین مخيارج عميومی
دولت بر مبناي تقسیم سود و زيان 1میباشد و محدوديت موجودي و دسترسی به تسهیالت بانك
مركزي بهعنوان وامدهنده نهايی9.

جدول  :3مهمترین ریسکهای مربوط به عقود مختلف اسالمی
انواع ریسکها

عقود اسالمی

جعاله
بر مبناي نظر بسیاري از فقها ،جعاله قراردادي جايز است .لذا پیش از آنكه عامل شروع بهكار كند ،جاعيل و عاميل
میتوانند جعاله را بههم بزنند .بعد از آنكه عامل شروع بهكار كرد ،اگر جاعل بخواهد جعاليه را بيرهم بزنيد اشيكال
ندارد ،اما بايد مزد مقدار عملی را كه عامل انجام داده است به وي پرداخت كند .همانطور كه عامل میتواند عمل
را ناتمام بگذارد ،اما اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود ،باييد آنرا تميام كنيد و در صيورتی كيه كيار را
ناتمام بگذارد ،استحقاق اجرت را نخواهد داشت .اما گاهی مزد و اجرت مدت زمان سپريشده هزينه فرصت بانيك
را جبران نمی كند .بنابراين يكی از ريسكهايی كه قرارداد جعاله با آن روبرو است ،ريسيك جيايز بيودن (ریسکک
عقد جایز) آن است.
يكی از انواع جعاله ،جعاله خاص است .در اين نوع جعاله شخصیت عامل براي جاعل(كارفرميا) اهمیيت دارد و اگير
عامل انجام كار را به ديگري واگذارد ،مستحق اجرت نخواهد بود .اين مسلله میتواند براي نظام بيانكی ریسکک
نقدینگی پديدآورد( .نجفی1729،ق؛ موسويان)1766 ،
عقود مبادلهای

ممكن است اجرت عمل ناشی از قرارداد جعاله بهوسیله جاعل بهموقع و بهطور كامل پرداخت نشود ،ليذا ریسکک
اعتباری جعاله مطرح میگردد.
اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیك ،عقدي است كه در آن شرط میشود مستيجر در پايان ميدت اجياره و در صيورت عميل بيه
شرايط مندرج در قرارداد ،عین مستيجره را مالك شود( .بانك مركزي ج.ا.ا )1767 ،از اينرو ،نوسان قیميت و عيدم
تعديل اجارهبها در قرارداد اجاره به شرط تملیك میتواند بيراي ميوجر (نظيام بيانكی) ریسکک عکدم تعکدیل
)1. Profit & Loss Sharing (PLS
2. Lender of Last Resort.
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پديدآورد.
از سوي ديگر ،با توجه به اينكه قرارداد اجاره به شرط تملیك به پشتوانه دارايی (عین مستاٌجره)و منفعت آن انجيام
میشود ،بهطور نسبی با ریسک اعتباری كمی روبرو است.
فروش اقساطی
در اين تسهیالت ،بانك ها بنا به درخواست و تعهد مشتري به خريد اموال مورد درخواست آنها اقدام نموده و سپس
اموال خريداري شده را به صورت اقساط به مشتري واگذار می كنند( .ناصري و باقري .)1766 ،با توجيه بيه عيدم
تعديل نرخ سود و قیمت در قرارداد فروش اقساطی ،هرگونه تورم و افزايش ناگهيانی قیميت باعيث كياهش ارزش
مطالبههاي قابل دريافت حاصل از فروش اقساطی براي بانك ميیشيود و ریسکک عکدم تعکدیل را افيزايش
میدهد.
خرید دین
مهمترين ريسكی كه خريد دين براي بانكها پديد میآورد ،ریسک اعتباری است.

عقود مشارکتی

سلف
بانكها می توانند به منظور فراهم ساختن تسهیالت الزم جهت تيمین نقدينگی مورد نیياز واحيدهاي تولیيدي ،آن
بخش از تولیدهاي اين واحدها را كه سهلالبیع باشد ،بنا به درخواست آنها پیشخريد كنند( .بانك مركيزي)1767 ،
با توجه به ويژگی هاي قرارداد سلف مهمترين ريسكی كه اين قرارداد با آن روبرو است ،ریسک قیمت است كيه
با سقوط يكباره قیمت كاالي پیشخريد شده ،ايجاد میگردد.
اگر كسی ایزي را به بیع سلف خريده باشد ،نمیتواند پیش از سررسید آنرا بفروشد .بنابراين قابلیت نقد شيوندگی
سلف در بازار ثانويه امكانپذير نیست .از اينرو ریسک نقدینگی اين قرارداد بهطور نسبی فراوان است.
با توجه بهاينكه در قرارداد سلف بايد قیمت كاال در ابتداي قرارداد بهوسیله شخصی كه پیشخريد میكند پرداخيت
شود ،ریسک اعتباری در اين قرارداد به نسبت فراوان است.
در قراردادهاي مشاركتی بهويژه مضاربه و مشاركت مدنی ،عدم پرداخت بهموقع و كامل سهم سود بانك بيهوسيیله
شريك يا مضارب باعث ریسک اعتباری میشود .اين مشكل نیز بهعلت مسلله اطالعات نامتقارن بيراي بانيك
پديد میآيد.
در قرارداد مشاركت حقوقی ،بانكها میتوانند سرمايه مورد نیاز بخشهاي گوناگون اقتصيادي را از را خرييد سيهام
تامین مالی كنند .لذا هرگونه نوسان قیمت سهام باعث افزايش ریسک قیمت براي بانك میشود.
با توجه به ويژگی هاي خاص عقود مشاركتی و با عنايت به فقدان نظيام پاييدار و كنتيرل جيامع در نظيام بيانكی،
ریسک عملیاتی اين عقدها بهطور نسبی فراوان میباشد.

نتیجهگیری و پیشنهادات
در بانكداري ربوي وام هاي اعطايی بر اساس قرارداد قرض با بهره معيین اسيت و بانيك در ازاي
پرداخت وام وثیقه میگیرد .در بانكداري بدون ربا ،قراردادهاي مبادلهاي هميین ويژگيی را دارنيد؛
يعنی قرارداد با نرخ هاي سود معین منعقد و در مقابل آن به منظور جلوگیري از هر گونه قصور در
زمینه بازپرداخت تسهیالت اعطايی ،بانكها معموال اقدام بيه دريافيت وثیقيه ميیكننيد؛ وليی در
قراردادهاي مشاركتی ،اوال نرخ سود نامعین است و ثانیا به جهت رابطه شراكتی بانك بيا گیرنيده
تسهیالت ،وثیقه معنا ندارد و بانك همانند گیرنده تسيهیالت ،صياحب پيروژه و سيرمايهگيذار در
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پروژه بهشمار میرود .اين امر باعث میشود كه ريسك بانكداري بدون ربيا از دو جهيت افيزايش
يابد :الف) اين احتمال وجود دارد كه طرح مورد سرمايهگذاري بهموقع به سوددهی نرسد يا اصيال
به سوددهی نرسد يا آنگونه كه انتظار میرفت ،سوددهی نداشته باشد .هر ييك از ايين حياالت،
بانك را با مشكالت عديده اي مواجه خواهد كرد .ب) اين احتميال هسيت كيه اسيتفادهكننيده از
تسهیالت مشاركتی (عامل يا شريك) سود واقعی را گزارش نداده ،حتی ادعاي خسيارت كيرده و
براي ثبات آن پروندهسازي كند كه از آن به ريسك اخالقی تعبیر شود.
در بانكداري متعيارف ميديريت ريسيك اعتبياري از قسيمتهيايی همچيون نحيوه تصيويب
تسهیالت ،نحوه نظارت و پیگیري تسهیالت ،روش مديريت به موقع تغییر در تركیب تسيهیالت،
بازنگري دورهاي تسهیالت و ارزش مالی پرتفوي تسهیالت توسط مديران ارشيد و هیليتميديره
بانك تشكیل می گردد .در بانكداري اسالمی با توجه به ويژگی هاي آن ،موضوع بررسيی اولیيه و
نحوه تصويب تسهیالت بسیار بااهمیت شده و بانك هيا فقيط راضيی بيه قبيول حيداقل ريسيك
میشوند .يا به عبارت ديگر فقط كسانیكه سابقه مورد نظير بانيك را داشيته و اطالعيات كيافی
داخلی و خارجی نسبت به حال و آينده طرح مورد نظر داشته و از ساير شرايط الزم براي اسيتفاده
از تسهیالت برخوردار باشند میتوانند از تسهیالت بانكی استفاده كنند .درواقيع ميديريت ريسيك
مؤثر و كارآمد در بانكداري اسالمی نیازمند يك اهاراوب مقرراتی مناسب و همچنيین گسيترش
مطلوب نهادها ،بازارها ،زيرساختهاي بازار و ابزارهاي مالی مناسب میباشد.
با توجه به ريسكهاي مختلف در نظام بانكيداري اسيالمی از تكنیيكهياي متفياوتی بيراي
مديرت ريسك میتوان استفاده نمود كه با اصول اسالمی سازگار و قابلیت اجرا نیز داشيته باشيد.
لذا ،برخی از ابزارهاي پیشنهادي مديريت ريسك در نظام بانكيداري بيدون ربيا را ميیتيوان بيه
صورت زير برشمرد.
 -1ذخیرههاي زيان اعتباري
ذخیرههاي زيان اعتباري ،مقدار وجوهی است كه بانكها به ازاي زيان اعتباري قابل انتظار
به صورت ذخیره نگهداري میكنند .مقدار اين ذخیره به قابل اعتماد بودن روش محاسبه زيان
اعتباري به وسیله نظام بانكی بستگی دارد .بانكهاي اسالمی میتوانند با تشكیل صندوق ذخیره
اعتباري به میزان زيان اعتباري پیش بینی شده ،به فروش سهام بر مبناي عقد شركت اقدام
كنند .بديهی است در اين حالت سود و زيان احتمالی به تناسب سرمايه سهامداران بین آنها
تقسیم میشود.
 -9وثیقه و ضمانت
رهن و ضمانت دو ابزار مهم تيمینی در برابر زيان اعتباري در شريعت اسالم است.
 -7بهكارگیري قراداد صل
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قرارداد صل در كاهش و مديريت ريسك در نظام بانكداري غیرربوي بسیار كاربرد دارد .از
جمله كاربردهاي آن عبارتند از :الف) در مواردي كه قرارداد ،عقدها يا ايقاعی جايز است و طرفین
میخواهند الزم باشد ،میتوانند مفاد آن قرارداد را از راه صل انشا كنند .با استفاده از اين روش
میتوان ريسك جايز بودن قرارداد جعاله را كاهش داد؛ ب) در مواردي كه به جهت نبودن يكی
از شرايط خاص ،قراردادهاي معین باطل می شود ،می توان مفاد آن را به قرارداد صل انشا
كرد .به طور مثال ،می توان بیع سلف قبل از سررسید را به قرارداد صل انشا كرد (موسويان،
 .)1766بانكها میتوانند با استفاده از اين عقد ريسك قیمت ناشی از قرارداد سلف را به حداقل
رسانده و كااليی را كه به سلف خريده اند ،پیش از سررسید به فروش رسانند.
 -4تبديل عقد مضاربه به جعاله
با تبديل عقد مضاربه به جعاله ريسك اعتبار ناشی از اطالعات نامتقارن براي عقد مضاربه
بسیار كاهش میيابد .بانكها میتوانند از اين روش براي مواقعی كه ريسك اعتباري طرح فراوان
بوده يا نظارت بر طرح مشكل باشد ،عقد مضاربه را به جعاله تبديل كنند .در اين حالت (در عقد
جعاله) عامل ،ضامن سرمايه است.
 -1تبديل به اوراق بهاداركردن دارايیها
تبديل به اوراق بهادار كردن دارايیها شیوهاي است براي افيزايش وجيوه جدييد و كياهش
ريسكهايی كه بانك با آن روبه رو است .در اين روش بانكها داراييی هياي داراي بيازدهی و
عايدي را در يك گروه قرار داده و به پشتوانه اين دارايیها اوراق بهاداررا در بازار ميیفروشيند.
بنابراين دارايیهاي غیرنقد به اوراق بهادار با پشتوانه دارايی كه قابل خرييد و فيروش هسيتند،
تبديل میشود.
در پايان قابل ذكر است كه با توجه به شرايط و ويژگیهاي خاص نظام بانكداري اسيالمی و
با وجود مشكالتی از جمله عدم تقارن اطالعات ،مخاطره اخالقيی و غیيره الزم اسيت مطالعيات
بیشتري جهت طراحی روشها و سیستم هايی به منظور مديريت هر اه بهتر ريسيك ،كياهش و
پیشگیري از عواقب نامطلوب آن در نظام بانكداري بدون ربا صورت پذيرد.
منابع
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Risk and Its Management in Islamic Banking
System
Leila Mehrabi1

Abstract: In recent years, risk and risk management have been very
significant in financial and literature. Banking system and especially Islamic
banking system with respect to its characteristics is faced to variety of risks.
Hence identification of risks and managing them is very important and could
lead to designing procedures, standards, training and systems to controling,
preventing and reducing the events of that effects on Islamic banks.
Therefore in this article, in addition to reviewing the studies on risks and the
way of managing them in general concept , some of risks and methods of
risk management which are associated with Islamic principles are offered.
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